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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 15 iulie 2022, ora 13.00
- 4.107 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 4.032 de teste RT-PCR și 14.467 de
teste rapide antigenice) , dintre care:
- în județul Iași – 116 cazuri;
- în județul Botoșani – 30 cazuri;
- în județul Neamț – 17 cazuri;
- în București – 1123 cazuri.
- 3 decese(nevaccinați)
- 1.693 de persoane internate, 101 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-15.07.2022.pdf

2. Post pregătit pe șmen pentru pupila senatorului Maricel Popa! Concurs
aranjat pentru coana preoteasă, șefa femeilor din PSD, la o nouă
deconcentrată din Iași – FOTO - BZI, 15 Iulie 2022, de Vlad Rotaru
Pupila senatorului PSD Maricel Popa, de la Direcția pentru Protecția Copilului Iași, va ajunge director
pentru noua Direcție pentru Familie și Tineret. Roxana Necula, șefa femeilor din PSD Iași, va da un
concurs pentru a deveni funcționar public la DGASPC Iași, după care va fi detașată la noua direcție.
Femeia conduce un centru al DGASPC, unde numărul de angajați este mai mare decât cel al
beneficiarilor
Concurs scandalos pregătit pentru un personaj apropiat de senatorul PSD Maricel Popa. Șefa femeilor
din PSD Iași, angajată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași,
Magdalena Roxana Necula, ar urma să ocupe un post nou înființat într-o deconcentrată apărută peste
noapte. Totuși Roxana Necula nu îndeplinește criteriile pentru a deveni director, astfel încât i se
pregătește terenul. Femeia va urma aceeași rețetă ca cea a chelneriței Simona Iancu, ajunsă, printr-o
detașare, la Apele Române și anchetată de procurorii anticorupție.
Pârtie pentru pupila lui Maricel Popa de la DGASPC Iași
Roxana Necula este șeful Centrului social pentru ocrotirea femeilor victime ale violenței domestice,
din cadrul DGASPC Iași. Soția preotului de la Parohia „Buna Vestire” din Iași țintește însă mai sus în
cariera sa administrativă, asta cu sprijinul lui Maricel Popa, senator PSD Iași. Roxana Necula deține,
în prezent, mai multe funcții în domeniul social și în cel politic. Este șefa Centrului pentru victimele
violenței din cadrul DGASPC Iași, președintele organizației de femei din cadrul filialei municipale
PSD Iași și conduce o organizație neguvernamentală, Asociația „Aproape de Oameni” Iași. Toate
acestea se pare că nu au fost suficiente pentru coana preoteasă Roxana Necula care a și fost prezentată
de Maricel Popa drept o speranță a politicii ieșene.
Post pregătit pentru Roxana Necula, de la DGASPC Iași
În mediul politic ieșean deja se vorbește intens de faptul că Roxana Necula va fi director la Direcția
Județeană pentru Familie și Tineret, for nou înființat sub oblăduirea Ministerului Familiei, Tineretului
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și Egalității de Șanse, condus de Gabriela Firea. Această direcție se va rupe din actuala Direcție
Județeană pentru Sport și Tineret (DJST), partea sportivă urmând a rămâne la Ministerul Sportului.
Postul de director la Sport și Tineret este asimilat funcționarului public, însă Roxana Necula nu
îndeplinește această calitate, la Centrul pentru victimele violenței domestice fiind personal contractual.
Însă asta nu a fost vreo piedică pentru ea. Se pare că Maricel Popa i-a pus o vorbă bună la DGASPC,
iar Roxana Necula se pregătește de susținerea unui concurs pentru un post de funcționar public, pentru
a fi, pe urmă, detașată la noua Direcție.
Concurs aranjat pentru pupila lui Maricel Popa?
DGASPC Iași va organiza, în data de 12 august 2022, un concurs pentru ocuparea unui post de
inspector, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Management de caz pentru copii aflați în
plasament la rude, familii, asistenți maternali din cadrul DGASPC Iași. Vechimea de specialitate
trebuie să fie de minim 7 ani. Un alt post este cel de inspector, clasa I, grad profesional principal, la
același serviciu, vechimea de specialitate fiind de minim 5 ani. Roxana Necula îndeplinește aceste
criterii, astfel încât aceasta ar urma să participe la concursul respectiv. Dosarele se depun între 13 iulie
și 1 august, proba scrisă urmând a avea loc pe 12 august, la ora 10.00.
Roxana Necula a lucrat, până în urmă cu circa 4 ani, la Direcția de Asistență Socială (DAS), fiind
coordonator la Centrul „Prichindel”. După mai multe probleme apărute la centrul respectiv, din cauza
managementului său defectuos, Roxana Necula a plecat la DGASPC și a devenit coordonator la
Centrul pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice. Conform unor surse din mediul
administrativ ieșean, la centrul respectiv sunt 16 angajați și doar 11 beneficiari, adică sub un beneficiar
pe angajat. Culmea, organigrama prevede 23 de angajați și doar 15 beneficiari, o altă absurditate pe
care șefii Roxanei Necula nu reușesc să o gestioneze.
L-a premiat pe Maricel Popa pentru că i-a făcut pârtie în sistem
După ce a plecat de la DAS și a ajuns la DGASPC, cu sprijinul lui Maricel Popa, preoteasa de la
Biserica „Buna Vestire” a ținut să-i mulțumească acestuia. Necula este și șefă peste Colegiul Național
al Asistenților Sociali din România – filiala teritorială Iași. Colegiul a propus ca Maricel Popa sa fie
nominalizat la categoria politicianul anului, pentru sprijinul acordat asistenței sociale, pe când acesta
era președinte al Consiliului Județean Iași. Propunerea Roxanei Necula a stârnit revolta organizațiilor
neguvernamentale pe domeniul social, multe dintre acestea fiind excluse de la finanțarea pe Legea
350/2005, din cauza lui Popa.
Maricel Popa: „Este o minciună”
Contactat telefonic pentru a comenta situația, Maricel Popa a negat vreo implicare.
„Nu am auzit de așa ceva. Este doar o invenție a unora. Este o minciună”, a sus Maricel Popa,
președintele PSD Iași.
Pe de altă parte, Roxana Necula nu a dorit să comenteze informațiile legate de nominalizarea sa pe
funcția respectivă și despre înscrierea la concursurile DGASPC. Astfel, pupila lui Maricel Popa poate
ajunge director peste o deconcentrată din Iași, cu largul concurs al unor persoane din cadrul DGASPC,
for subordonat direct Consiliului Județean.
https://www.bzi.ro/post-pregatit-pe-smen-pentru-pupila-senatorului-maricel-popa-concurs-aranjatpentru-coana-preoteasa-sefa-femeilor-din-psd-la-o-noua-deconcentrata-din-iasi-foto4500586?utm_source=website&utm_medium=deschideri
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3. LIVE VIDEO – Se spune ca rugăciunea mamei este mai puternică decât a
preotului. Când și de ce explică părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea
Vlădiceni din Iași - BZI, 13 Iulie 2022
Joi, 14 iulie 2022, începând cu ora 12:30, părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași
revine la BZI LIVE. În emisiunea din această săptămână, invitatul Roxanei Caraiman va vorbi despre
puterea rugăciunii mamei. Se spune ca rugăciunea rostită de mamă este mai puternică decât a
preotului. De ce și în ce condiții poate avea o mamă asemenea putere va povesti părintele.

https://www.bzi.ro/se-spune-ca-rugaciunea-mamei-este-mai-puternica-decat-a-preotului-cand-si-dece-explica-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-4499183

4. Mihai Chirica a fost trimis in judecata de DNA in dosarul blocului ilegal din
Tatarasi - Tele M, 14 Iulie 2022
DNA a dispus trimiterea in judecata a primarului Mihai Chirica in dosarul blocului ilegal construit in
Tatarasi, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la fals intelectual, complicitate la
abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit și
fals intelectual în formă continuată.
In acelasi dosar, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu a fost trimis in judecata in stare de libertate
pentru infracțiunile de fals intelectual și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru
sine sau pentru altul, un folos necuvenit.
Celelalte persoane implicate in dosar:
BRÂNDUȘESCU ANCA-NORA, arhitect șef al municipiului Iași și șefă a Direcției de Arhitectură și
Urbanism, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de fals intelectual și abuz în serviciu, dacă
funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit,
POPA MARIANA, registrator în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, în sarcina
căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau
pentru altul, un folos necuvenit,
SC FLUX S.R.L și administratorul societății, fiecare pentru infracțiunile de complicitate la fals
intelectual și complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut,
pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
În exercitarea atribuțiilor de înlocuitor al primarului, inculpatul Harabagiu Gabriel Vasile, la acea dată
viceprimar al municipiului Iași, beneficiind de ajutorul primarului Chirica Mihai, ar fi dispus/semnat
documente, cu încălcarea legii și prin atestarea unor împrejurări contrare realității, în procedura de
atestare a construirii, respectiv a extinderii unui imobil din municipiul Iași. Concret, blocul ar fi fost
construit și intabulat ilegal de către SC FLUX S.R.L, cu mai multe niveluri față de cele prevăzute în
autorizație, iar suprafața imobilului este mai mare decât cea din autorizație fiind încălcat planul
urbanistic zonal.
La emiterea documentelor în condiții de nelegalitate ar fi participat și inculpata Brândușescu AncaNora, la acea vreme arhitect șef al municipiului Iași. Intabularea imobilului în cartea funciară s-ar fi
efectuat în baza certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției, datat 10.10.2018, emis de
municipiul Iași.
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Cu privire la certificatul respectiv, din materialul probator administrat în cauză ar fi rezultat existența,
pe parcursul derulării procedurilor de atestare a construcției, a 3 (trei) variante diferite din punct de
vedere al conținutului sau al persoanelor care au semnat certificatul, toate variantele având același
număr de înregistrare și aceeași dată.
Pe baza certificatului emis de primărie, inculpata Popa Mariana, în calitate de registrator în cadrul
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, ar fi admis cererea de intabulare (la data de 27
decembrie 2018) cunoscând că documentele care o însoțeau nu reflectă situația reală a imobilului și că,
în mod legal, această cerere ar fi trebuit respinsă, așa cum aceeași inculpată o făcuse de altfel făcut-o
anterior (la data de 23 octombrie 2018).
Emiterea certificatului de atestare a creat, pentru societatea beneficiară SC FLUX SRL, posibilitatea
de a înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului în cartea funciară și de a proceda la vânzarea
apartamentelor din respectivul imobil, cu obținerea de foloase necuvenite.
https://telem.ro/mihai-chirica-a-fost-trimis-in-judecata-de-dna-in-dosarul-blocului-ilegal-din-tatarasi/

5. Zile de vară alături de polițiști - INFO BT, Botoșăneanul, Ziare Botoșani,
Dorohoi News, Monitorul de Neamț, 15 Iulie 2022
Ziua de 14 iulie 2022 a constituit un prilej de întâlnire pentru copiii aflați în Tabăra din Pridvorul
Satului organizat de Parohiile Nașterea Maicii Domnului Concești și Sfîntul Ilie Movileni cu polițiștii
Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Botoșani.
Astfel, 150 de copii și tineri au primit informații privind siguranța personală acasă, pe stradă și în
locurile de acord. Întâlnirile polițiștilor cu copiii au avut un caracter interactiv, în cadrul căreia copiii
au primit sfaturi cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adopte atunci când sunt singuri
acasă, precum și cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia atunci când se simte. primejdie .
De asemenea, polițiștii au atras atenția copiilor și tinerilor asupra consecințelor la care se expun printro utilizare neadecvată a internetului, în caz contrar, putând deveni foarte ușor, victime, ale acestui
mediu. Copiii au primit câte o broșură cu măsuri preventive și cu date statistice privind atacurile
cibernetice și pornografia infantilă, rezultate din studiul realizat la nivel național prin Proiectul Ro
Cyberex.
Consumul de droguri a fost o altă temă abordată cu tinerii aflați în tabără, aceștia aflând informații
despre droguri, despre consumul de alcool și tutun și despre efectele nocive ale acestora la orice
vârstă.
În cadrul activităților au fost distribuite materiale de informare realizate în cadrul parteneriatului
derulat de IPJ Botoșani cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică – Consiliul Județean Botoșani,
precum și cele realizate în cadrul Proiectului Ro Cyberex.
https://infobt.ro/zile-de-vara-alaturi-de-politisti/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/zile-de-vara-alaturi-de-politistii-botosaneni-foto/
https://www.ziarebotosani.ro/local/zile-de-vara-alaturi-de-politisti-foto
https://www.dorohoinews.ro/local-16922-Zile-de-var%C4%83-al%C4%83turi-depoli%C8%9Bi%C8%99ti---FOTO.html
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6. I.S.U.J. Iaşi - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Iaşi, Facebook,
15 Iulie 2022
Cum să acordăm primul ajutor în cazul producerii unei situații de urgență?
Salvatorii ieșeni din cadrul Secției de Pompieri Târgu Frumos au spus prezent la activitate.
Când o persoană își pierde starea de conștientă, este esențial ca persoanele din jurul său să reacționeze
corect pentru a-i salva viața. Unele măsuri simple de prim ajutor, începând cu verificarea semnelor
vitale și evaluarea vătămărilor suferite pot ajuta victima până la sosirea echipajelor specializate de
intervenție.
Dacă victima nu are puls, poate fi necesară începerea compresiilor toracice.
Cunoașterea unor tehnici minime de prim ajutor poate ajuta la gestionarea corectă a unor situații
extrem de delicate.
Acordarea primului ajutor în diferite situații de urgență au învățat și exersat copiii din "Tabăra din
pridvorul satului, Buznea", organizată de către preotul Alexandru Baciu.
#apel112
#isujiasi
#IGSU
#DSU
#MAI
#salvatoriiieseni
#pompierii
#prevenire
#Campanii_de_prevenire
https://www.facebook.com/100064390583284/posts/pfbid02Y1895HGDgTmYV1z3uTuRyrVU1KQt
naCXcQk7MhgWsyVaZj19F4nNyp621xQQWpzgl/
https://www.facebook.com/122405027811019/posts/pfbid024hgoE3116356o8miWKWgqbN4tn92drg
rYb2N7r4Cxv8WhZnZ3piKtRCaPwPoB93Ll/

7. Poliţiştii le-au prezentat copiilor aflaţi în tabără riscurile la care se pot
expune şi fenomenul de bullying şi cyberbullying - Monitorul de Neamț, 14
Iulie 2022, de Gabi Munteanu
Oamenii legii au discutat şi au dat sfaturi celor circa 100 de copii şi adolescenţi din tabăra organizată
de Parohia Podoleni
Vacanţa mare este un prilej pentru ca oamenii legii să se afle în mijlocul copiilor, în aer liber, fără
stresul temelor sau al tezelor şi de a răspunde tuturor curiozităţilor celor mici. De această dată,
parteneri de dialog au fost peste 100 de copii şi tineri, aflaţi în tabăra organizată de Parohia Podoleni.
„Au răspuns întrebărilor copiilor şi tinerilor poliţiştii de prevenire, poliţiştii de ordine publică din
cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Săvineşti şi specialişti din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog şi Centrului Regional al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane“,
anunţă Inspectoratul Judeţean de Polişie Neamţ.
Avînd în vedere perioada vacanţei şcolare, care este un prilej de bucurie şi petrecere a timpului liber,
poliţiştii au prezentat riscurile la care se pot expune tinerii, discuţiile avînd în vedere şi fenomenul de
bullying şi cyberbullying. Copiilor le-a fost explicat faptul că, prin intermediul reţelelor de socializare,
sau în mediul online, se poate manifesta un grad ridicat de violenţă verbală, tinerii fiind încurajaţi să
comunice adulţilor orice aspect negativ întîlnit.
Asta pentru a se putea lua măsurile legale care se impun. De asemenea, au fost oferite informaţii cu
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privire la metodele de prim- ajutor în anumite situaţii de criză, cauzate de consumul de droguri,
precum şi la efectele juridice la care se expun în cazul traficului sau consumului de substanţe
psihoactive. „Le mulţumim pentru dragostea cu care ne-au întîmpinat şi le dorim să aibă, în
continuare, o vacanţă frumoasă şi în siguranţă!“, transmite Poliţia Neamţ.
https://monitorulneamt.ro/politistii-le-au-prezentat-copiilor-aflati-in-tabara-riscurile-la-care-se-potexpune-si-fenomenul-de-bullying-si-cyberbullying/

8. „Dăruind vei dobândi!”- ediție aniversară la Filioara – Neamț - Mesagerul
de Neamț, 14 Iulie 2022, By Mesagerul
Anul acesta, la Filioara, în perioada 26 – 29 iunie, s-a desfășurat cea de-a XX-a ediție a Taberei de
creație „Dăruind vei dobândi!”, deja un eveniment pentru întreaga zonă. Peste 150 de copii, voluntarii
de la voluntarii Asociației Studenților Creștini Ortodocși Români Iași, care au sprijinit activitățile
taberei care a avut loc la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, s-au reunit sub îndrumarea
părintelui paroh Dumitru Irina și a prof. drd. Andrei Irina pentru câteva zile de joc, voie bună și
rugăciune creștină.
Prima ediție a avut loc în anul 2002 și de atunci, depășind toate greutățile, tabăra s-a desfășurat an de
an, spre bucuria micilor participanți.
Mai multe detalii despre acest eveniment na oferit coordonatorul taberei, prof. Andrei Irina: „Ediția de
anul acesta a reunit în tinda bisericii satului peste 150 de tinerii în perioada 26-29 iunie. Proiectul
Caravana ASCOR a fost integrat în programul taberei şi a făcut obiectul unor ateliere speciale, toate
fiind așezate sub auspiciile temei ,,Tinerețea, timpul marilor alegeri”. De asemenea, sesiunile de
discuții tematice (patru la număr) au fost însoțite și de ateliere practice precum cel de prim-ajutor,
practică liturgică, sport, dans, cultură generală s.a. Acestea au fost facilitate de studenți din diverse
specializări. Nu au lipsit nici momentele de rugăciune, jocuri sportive în aer liber, program recreativ
specific zilelor de tabără, dar şi dialog sub formă de conferință, având ca invitați pe poetul Valeriu
Tănase şi colonelul Petru Nica. În acest timp voluntarii mediciniști au mers în comuna Agapia la
persoanele vârstnice sau singure, cărora le-au acordat asistența medicală. Dacă în primele zile ne-am
axat pe teme apropiate de nevoile celor aproximativ 150 de tineri participanți, cea de a treia zi a fost o
zi dedicată jocurilor. După ce tinerii au participat la slujba hramului parohiei, aceștia au fost premiați
de voluntarii ASCOR Iași, oferindu-li-se Noul Testament și o diplomă de participare în speranța
fructificării cunoștințelor în decursul anului ce va urma. Această tabără este un prilej prin care tinerii
se dăruiesc spre formare, comunicare şi bucurie, iar Ortodoxia îmbrățișează câteva inimi în plus.”
Despre misiunea acestei tabere, preotul Dumitru Irina ne-a precizat: „Misiunea cu tinerii bisericii este
un deziderat indispensabil pentru viitorul activ al Bisericii. Conștiința creștină, precum și
responsabilitatea valorilor însușite ne îndeamnă să contribuim la formarea simplă, constantă și
asumată a tinerilor ce trebuie să devină, într-un mod cât mai real cu putință, mlădițe vii în Trupul lui
Hristos. Aceste tabere au stimulat pe tineri ca şi ei la rândul lor să devină studenţi şi apoi profesori,
ingineri, medici, preoţi. practicând meseriile lor atât în ţară, cât şi în străinătate. Mulțumim Sectorului
de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, părintelui Arhimandrit Nicodim Petre, tinerilor voluntari din
ASCOR Iași, coordonatorului voluntarilor din aceast an, Grigorie Pîjin şi tuturor tinerilor voluntari.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”.
Impresii ale participanților
Diac. Severian Constantin Irina – organizator: “Această tabără, organizată o dată în an, este cel mai
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bun prilej prin care, tânărul evadând din cotidian, se opreşte și cugetă la ce este şi unde trebuie să
ajungă. Tinereţea este momentul celor mai importante alegeri, iar alegerile cele mai dificile sunt cele
care presupun sacrificiu. Este un loc plăcut în care copii se întâlnesc, interacționează, leagă prietenii și
se bucură împreună”.
Dumitru Dan Zăhărescu: „Ediția cu numărul 20 din acest an încununează efortul de două decenii ai
organizatorilor din Filioara, precum și al tinerilor din Asociația Studenților Creștini Ortodocși din
România – filiala Iași, de a oferi participanților un cadru de dezvoltare, socializare și discuții securizat
și plin, efervescent, viu mai mult decât orice. Multe amintiri, generații și oportunități de formare s-au
concretizat în poiana din Filioara, iar astăzi voluntarii își aduc aminte cu mare drag despre acele
momente deosebite petrecute acolo an de an”.
Tudor Matei Cuibar: „M-am întors recent din Tabăra de creație de la Filioara, unde am fost voluntar
Media. Din spatele camerei video am reușit să văd copiii participanți puși în ipostaza de a face alegeri.
Sub îndrumarea voluntarilor, aceștia au reușit să își dezvolte personalitatea și totodată să devină
conștienți că respectul de sine, dar mai ales respectul pentru lucrul bine făcut, reprezintă cheia
succesului. Am reușit în câteva zile să mă atașez extrem de mult de unele persoane, cu care sunt sigur
că voi păstra legătura. Îmi va fi dor de toți!”
Ana Muraru (16 ani): „Am avut prilejul de a participa a opta oară la această tabără din Filioara. Aici
mi s-a oferit șansa de a cunoaște tineri și de a lega prietenii cu ei, de a-mi îmbogăți cunoștiinţele. Am
învățat prin povețele primite în cadrul atelierelor să stiu să apreciez munca, să ştiu să-mi aleg calea în
viață. La mulți ani – 20 de ani de tabara! Ne revedem la anul!”
Caba Serafim (11 ani): „Cu multă emoţie am aşteptat reîntâlnirea cu membrii ASCOR. Mi-au rămas în
minte jocurile şi atelierele de anul trecut şi abia asteptam să retrăiesc acele clipe. Studenţii voluntari
ne-au primit cu braţele deschise. Ca în fiecare an, am petrecut timpul cu folos şi m-am distrat. Sper din
tot sufletul ca voluntarii ASCOR să nu ne uite nici la anul”.
Scrisoare către Dumnezeu, participant (9 ani): „Doamne, te rog să îi ajuţi pe membrii ASCOR Iaşi să
poată să ne mai facă tabără aici la Biserica din Filioara. Va fi tristă tabăra când vor pleca, dar ei mai
organizează şi în alte parohii. Doamne ajută-i!”
C.T.S.
https://mesagerulneamt.ro/2022/07/daruind-vei-dobandi-editie-aniversara-la-filioara-neamt/

9. Icoana Maicii Domnului Prodromița – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte
Calinic - Monitorul Suceava, 15 Iulie 2022
Iubiți credincioși și credincioase, cititori și cititoare,
Între anii 1852-1866, lucrările Schitului Prodromul din Muntele Athos erau în plină desfăşurare. În
paralel cu acestea, în anul 1863, arhischimonahul Nifon Ionescu, egumenul Schitului Prodromul, şi
ieroschimonahul Nectarie, ucenicul acestuia, i-au încredinţat iconarului ieşean Iordache Nicolau
realizarea icoanei Maicii Domnului. Acestuia i-au impus ca pe durata lucrului să se roage neîncetat
Maicii Domnului, să ţină post, să se spovedească şi să se împărtăşească.
Aşadar, iconarul, învoindu-se cu cele solicitate de egumenul schitului, a început pictarea icoanei
Maicii Domnului cu Pruncul, stabilind ca zugrăvirea să se facă în atelierul de la Schitul – azi
Mănăstirea „Tuturor Sfinţilor” – Bucium din Iaşi care, pe atunci, era un fel de metoc al Schitului
Prodromul din Muntele Athos.
Dar cum realizarea unei icoane presupune muncă şi timp, pictorul Iordache Nicolau, după ce şi-a
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pregătit blatul din lemn de tei, de 1000 pe 700 mm, prevăzut cu chingi pe spate în coadă de rândunică,
a împlinit toate etapele întocmai: aplicarea pânzei sau tifonului cu clei de oase, grunduirea, chituirea şi
şlefuirea blatului cu glaspapir de diferite mărimi.
Apoi, a trecut la realizarea desenului, proporţionat şi încastrat în spaţiul blatului, însemnarea centrului
aureolei şi trasarea pentru înscrisuri, aplicarea stratului de şerlac şi şlefuirea acestuia, aplicarea
mixtionului, poleirea şi vernisarea foiţei, trasarea aureolei cu roşu şi alb, aplicarea primei baze de
culoare pentru haine, aplicarea proplasmei carnaţiei, realizarea desenului în culoare cu umbrele
aferente, aplicarea etapizată a luminilor până la blicuire, desenarea chipurilor peste proplasma deja
aplicată şi aplicarea carnaţiei de la închis la deschis, până la blicuire.
Mai rămăsese realizarea chipurilor, adică a feței Maicii Domnului și a Pruncului Iisus. Când a trecut la
această etapă, pictorul a constatat că acestea, în mod inexplicabil, nu puteau fi zugrăvite. Aşa stând
lucrurile, în ziua respectivă a fost nevoit să abandoneze lucrarea. A doua zi, după ce şi-a făcut pravila
şi canonul – potrivit înţelegerii – s-a întors în atelierul său de lucru. Și ce să vezi? Faţa Maicii
Domnului şi cea a Pruncului Iisus se zugrăviseră prin minune.
Mai mult, chipul Maicii Domnului era întocmai descrierii rămasă de la Sfinţii Epifanie şi Nichifor:
„Faţa ei era ca vederea bobului de grâu, părul galben, ochi ascuţiţi la vedere, întru care luminile erau
asemenea rodului de măslin, sprâncenele ei erau plecate şi ales de negru, nasul potrivit, buzele ca
floarea trandafirului, faţa nu rotundă nici scurtă, ci puţin alungită, mâinile şi degetele lungi, hainele pe
care le purta erau simple şi puţin mai lungi decât măsura corpului; cu trupul gingaş, având părul bine
şi cu multă cuviinţă legat.”
De altfel, la Schitul Prodromul din Muntele Athos se păstrează mărturia pictorului Iordache Nicolau,
consemnată în data de 29 iunie 1863, în care acesta spune: „Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul
Iaşi, am zugrăvit aceasta sfântă icoană a Maicii Domnului cu însăşi mâna mea, la care a venit o
minune: După ce am isprăvit veşmintele, după meşteşugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez
feţele Maicii Domnului şi a lui Iisus Hristos (sic!).
Privind eu la chipuri, cu totul a ieşit dinpotrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că miam uitat meşteşugul. A doua zi, după ce m-am sculat, am făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului,
rugându-mă să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei icoană.
Când m-am dus să mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârşit, precum se vede. Văzând
această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deşi o
greşeală a fost aceasta că am dat lustru la o asemenea minune.”
Icoana a fost supusă unor examinări microscopice de către specialiştii vremii, care au constatat că
portretele zugrăvite pe icoană, deși prezentau urme de pensulă – știut fiind că ele s-au pictat în mod
miraculos de mână nepământească – sunt identice cu portretele reale ale Sfintei Fecioare şi Pruncului
Iisus, aşa cum au fost ele realizate de martorii oculari contemporani încă din vremea Sfinților
Apostoli.
Zvonindu-se despre icoana Maicii Domnului, cum că s-a pictat în chip minunat şi este făcătoare de
minuni, ieşenii au luat cu asalt Mănăstirea Bucium, încercând să împiedice plecarea acesteia. În cele
din urmă, arhischimonahul Nifon Ionescu, egumenul Schitului Prodromu, şi ieroschimonahul Nectarie,
ucenicul acestuia – ambii cu metania la Mănăstirea Horaiţa – s-au îndreptat cu icoana spre Muntele
Athos, oprindu-se în drum la Episcopia din Huşi, la Catedrala Ortodoxă din Bârlad şi la Biserica
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Galaţi.
În toate cele trei locuri în care au oprit cu icoana s-au săvârşit numeroase minuni. În mod deosebit, a
fost reţinută minunea cu privire la sporirea în greutate a icoanei pe când se afla la Bârlad. Ni se
relatează că, atunci când un învăţător necredincios a solicitat părinţilor să meargă cu icoana la el acasă,
trăsura a cedat greutăţii icoanei, dezmembrându-se.
Din păcate, nu există o inventariere a minunilor săvârşite de Maica Domnului prin icoana sa cea
făcătoare de minuni de la Schitul românesc Prodromul din Muntele Athos, de-a lungul celor peste 150
ani de existenţă a sa. Cultul icoanei Maicii Domnului Prodromița s-a extins însă în România de la an la
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an. Aşa se face că în multe biserici și mănăstiri sunt așezate copii ale acestei icoane, care s-au arătat la
rândul lor a fi făcătoare de minuni până astăzi. La dorinţa credincioşilor, cu aceste icoane-copii ale
icoanei Maicii Domnului Prodromiţa, la sfârşitul slujbelor, se organizează diferite procesiuni.
Astfel de reproduceri se găsesc la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului „Învierea Domnului” din
București, la Mănăstirea „Tuturor Sfinților” – Bucium din Iași, la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena” din Galaţi, la Mănăstirea Prodromița – Hârșova din județul Constanța, la Catedrala
Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea şi la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Petru și
Pavel” din Constanța, la Mănăstirea Dagâța din județul Iași, la Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din ClujNapoca, la Biserica „Sfântul Sava cel Sfințit” din Săveni-Ialomița, la Mănăstirea Prodromița –
Comandău din județul Covasna.
Iar când lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului vor fi finalizate, va fi aşezată spre închinare şi
cinstire o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița, care a fost donată, în anul 2018, de către
starețul Schitului Prodromul din Muntele Athos.
(Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-15/Icoana-Maicii-Domnului-Prodromita-CuvantulInaltpreasfintitului-Parinte-Calinic

10.Zeci de copii au participat la Școala de vară „Copii la altar”, organizată de
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Bogdănești I - Monitorul Suceava, 15
Iulie 2022, de Daniela MICUŢARIU
Zeci de copii au participat recent la Școala de vară „Copii la altar”, organizată de Parohia „Pogorârea
Sfântului Duh” Bogdănești I. Școlile de vară „Copii la altar” fac parte din programul „Doxologia
copiilor”, inițiat și coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia
Sucevei și Rădăuților.
Am aflat de la inspectorul școlar Daniela Ceredeev că până la această dată, în județ au participat la
activități în programul „Doxologia copiilor” peste 800 de copii și tineri.
Copiii de la Bogdănești au participat la activități instructive, liturgice, culturale, socio-educative și
catehetice.Din programul școlii de vară nu au lipsit jocurile, schimburile culturale, la care copiii au
fost foarte implicați și s-au legat multe prietenii. O parte dintre copii au fost „meșteri” într-un atelier
gastronomic, unde au făcut plăcinte, alții s-au implicat trup și suflet în realizarea unor icoane, la
atelierul de pictură. Copiii au purtat tricouri inscripționate cu Școala de vară „Copii la altar” - Parohia
„Pogorârea Sfântului Duh” – Bogdănești I, iar la final, au primit medalii din partea organizatorilor.
„Împreună cu prietenii buni ai programului Doxologia Copiilor, echipa Sectorului Media și
comunicare – Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, am petrecut câteva ore în Parohia <Pogorârea
Sfântului Duh> - Bogdănești I, acasă la Mugurași Duhovnicești - Bogdănești. Avem acolo peste 90 de
copii și tineri care cresc frumos în Școala Bisericii, participă săptămână de săptămână la activități în
Școala de Duminică și tocmai au încheiat și cea de-a doua ediție a școlii de vară, pe care o propunem
și o organizăm și-n acest an cu binecuvântarea și susținerea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop
Calinic”, a transmis prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie și coordonator de program.
În organizarea activităților Școlii de vară „Copii la altar” de la Bogdănești s-au implicat atât preotul
paroh Marcel Ursuțu, de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” – Bogdănești I, cât și prof. Nicoleta
Ursuțu, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bogdănești.
48 de parohii înscrise până acum în programul „Doxologia Copiilor”
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Proiectul „Doxologia copiilor” este inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și se desfășoară în
parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectoarele Media și Comunicare, EducaționalTeologic, Cultural și Catehizare, tineret și educație pentru viață.
Tot de la inspectorul școlar Daniela Ceredeev am aflat că dintre cele 48 de parohii înscrise până acum
în programul „Doxologia Copiilor”, în zece se desfășoară (sau chiar s-au încheiat deja) activități
complexe, cu valențe educative și socio-culturale multiple: Liturghia copiilor; Vecernia copiilor;
Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae, citit de copii; ateliere de pictură; ateliere de lectură biblică
interpretativă/comprehensivă și de scriere creativ-reflexivă; vizionare de film cu mesaj duhovnicesc
și/sau moral-religios, urmată de dezbatere; activități de tip club de știință; participare la evenimente
culturale diverse – piese de teatru pentru copii, întâlniri cu scriitori, artiști sau oameni-tezaur; vizite la
biserici, mănăstiri și diverse obiective culturale din județul Suceava și din județe limitrofe; ateliere
creative; ateliere catehetice susținute de preoții din parohii; activități de timp liber de calitate, socioeducative și sportive; activități de suport și consiliere pentru copii aflați în situații de risc.
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-15/Zeci-de-copii-au-participat-la-Scoala-de-vara-Copii-laaltar-organizata-de-Parohia-Pogorarea-Sfantului-Duh-Bogdanesti-I

11.A fost lansat site-ul oficial al Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și
Rădăuților – www.edituracrimca.ro - Monitorul Suceava, 15 Iulie 2022
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a fost lansat site-ul oficial de
prezentare al Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
Acest demers are în vedere popularizarea proiectelor editoriale tipărite sub egida Editurii Crimca,
precum și informarea periodică a publicului larg în legătură cu noile apariții editoriale și se înscrie în
rândul eforturilor de a transpune faptic unul dintre dezideratele enunțate de Înaltpreasfințitul Părinte
Calinic îndată după întronizare, și anume creșterea prestigiului editurii eparhiale, „astfel încât să se
ridice la cele mai înalte standarde și să își consolideze locul și în rândul comunității academice”.
Site-ul are o structură accesibilă tuturor și este realizat într-o manieră specifică site-urilor de profil.
Mai concret, vizitatorii vor putea accesa catalogul editorial, precum și diferite informații legate de
activitatea Editurii Crimca: cel mai vândut titlu al lunii, colectivul redacțional, proiectele editoriale în
lucru etc. Însă vizitatorii vor putea întâlni și o serie de elemente inedite, printre care se numără
secțiunea „Răspunsul autorului”, rubrică prin intermediul căreia cititorii pot adresa autorilor noștri
întrebări legate de volumele pe care le-au scris, secțiunea de interviuri, în cadrul căreia vor fi
prezentate etapele apariției volumelor și factorii care au determinat autorii să le scrie, precum și
secțiunea de recenzii, în cadrul căreia cititorii își vor putea expune punctul de vedere în legătură cu
volumele pe care le-au citit. Nu în ultimul rând, accesând site-ul, vizitatorii vor putea lectura Blogul
Crimca, secțiune în cadrul căreia vor fi postate periodic articole privitoare la proiectele editoriale
tipărite.
Cu nădejdea că această inițiativă va fi de un real folos, urăm tuturor cititorilor „Bun venit în Universul
virtual al Editurii Crimca”!
(Preot Constantin-Ciprian Blaga, Consilier eparhial în cadrul Sectorului Editură și Tipografie)

https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-15/A-fost-lansat-site-ul-oficial-al-Editurii-Crimca-aArhiepiscopiei-Sucevei-si-Radautilor-wwwedituracrimcaro
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12.Sfințirea locului pentru noul centru social-cultural „Sfântul Ierarh
Nectarie” Burdujeni - Monitorul Suceava, 15 Iulie 2022
Comunitatea Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Ierarh Nectarie”, prin părinții
slujitori și credincioșii implicați, văzând nevoile zonei, atât cele actuale, cât și proiectele derulate, au
luat inițiativa înființării unui spațiu dedicat în mod particular activităților de asistență socială: Centrul
social-filantropic „Sfântul Nectarie”.
Prin urmare, părinții slujitori ai Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Ierarh Nectarie”
din Burdujeni, Suceava, au bucuria de a vă invita în data de 17 iulie 2022 la un amplu eveniment din
comunitatea noastră.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, ne vom
bucura de prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, care va sfinți locul pentru noul
centru social-cultural „Sfântul Ierarh Nectarie”, ce se va construi în curtea bisericii noastre.
Programul liturgic – 17 iulie 2022
08:30 Primirea Ierarhului
08:45 Sfințirea locului pentru noul centru social-cultural
09:00 Sfânta Liturghie
Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm de acest eveniment din cadrul Parohiei noastre!
(Pr. Cristian Băițan-Turenschi)
https://www.monitorulsv.ro/Religie/2022-07-15/Sfintirea-locului-pentru-noul-centru-social-culturalSfantul-Ierarh-Nectarie-Burdujeni

13.«Nu e sigur că Dumnezeu nu a câştigat». Sfârşitul creştinătăţii sau noul
ȋnceput al acesteia? - Contributors, 15 Iulie 2022, de Mirel Banica
Incep acest text ȋntr-o notă foarte personala. De mai bine de două decenii ȋncerc să aflu răspunsul la
mai multe ȋntrebări, cum ar fi: cum şi ȋn ce mai cred oamenii pe măsură ce modernitatea avansează?
Ce reprezintă cu adevărat secularizarea? Cum va arăta instituţia bisericească (ortodoxă şi nu numai) ȋn
viitor? Am citit zeci, poate sute de cărţi şi articole pe această temă. Iar atunci când credeam că am
găsit o “lumină” explicativă la unul din autorii consacraţi ai domeniului, trebuia să o iau de la capăt,
pentru că un altul, la fel de renumit şi respectat, ȋl contrazicea şi-i răsturna teoriile. Nimic neobişnuit,
veţi spune, aşa funcţionează ştiinţa şi cunoaşterea, ȋn general. Şi totuşi…La târgul de carte Bookfest
din acest an (mai viu şi mai animat ca niciodată, din motive post-pandemice) am obţinut cartea Dnei
Chantal Delsol, Sfârşitul Creştinătăţii. Inversiunea normativă şi noul timp, Editura Spandugino, 2022,
proaspătă, elegantă, publicată pe hârtie galbenă şi fină, o bucurie de carte – fostul librar care am fost
ȋncă mai ştie să aprecieze la adevărata sa valoare un produs editorial bine realizat. Chiar ȋn timp ce o
răsfoiam am avut impresia unei descoperiri majore – dovadă sunt şi rândurile de faţă. Pentru că alegi
să citeşti o carte de la prima răsfoire, de la primele pagini, sau nu o mai faci deloc, este convingerea
mea fermă.
Mărturisesc deschis că ştiam foarte puţine lucruri despre autoare, ȋn momentul ȋntâlnirii cu volumul. O
carte de teorie politică apărută la Editura Polirom, ȋn cunoscuta serie “coperta galbenă”, alta la Cartier,
dedicată miturilor şi simbolurilor politice şi cam atât. Plus semnătura sa pe pagina prestigiosului jurnal
12

Le Figaro, articole din care nu pot citi, helas, decât două-trei paragrafe, ȋnainte să se tragă cortina
abonamentului digital plătit şi obligatoriu, un pod prea ȋndepărtat pentru sărăcii din Est ca noi. Căutări
mai aprofundate mi-au relevat faptul că este catolică practicantă, mai degrabă aripa “tradiţionalistă”,
mamă a şase copii, din care unul adoptat, provine dintr-o veche şi reputată familie de intelectuali din
regiunea Lyon. A fost eleva şi discipola lui Julien Freund, filosof şi sociolog, cunoscut mai ales prin
faptul că a fost principalul traducător şi promotor al operei lui Max Weber, unul dintre părinţii
sociologie moderne, ȋn Franţa şi nu numai – poate de aici vine aerul vag “sociologizant” al scrierilor şi
analizelor sale, chiar dacă Dna Delsol nu se revendică niciun moment ȋn volumul citat mai sus ca o
adeptă a “fizicii sociale” dragă magistrului său. Numărul, calitatea şi impactul articolelor şi cărţilor
sale au făcut ca ȋn anul 2009 să fie aleasă membră a prestigioasei Academii de Stiinţe Morale şi
Politice. Percepţia şi imaginea sa publică, ȋn Franţa, este un foarte diversă. “ Filozof nonconformist,
autoare de lamentaţii reacţionare leneşe” (ziarul Le Monde, centru-stânga). “Intello’ catho” (ziarul Le
Figaro, centru-dreapta – tradus, o calificare uşor ironică şi neȋncrezătoare, dar admirativă). “Pseudofilozof, reacţionar” (Liberation- stânga). Bănuiesc că o parte din cititorii acestor rânduri ştiu ce
ȋnseamnă şi ce presupune să fii etichetat de “reac’”, ȋn mediul francofon, nu mai insist. Adulată sau
detestată, Chantal Delsol este tipul de personalitate care nu lasă pe nimeni indiferent, are un “nu-ştiuce” care atrage şi deranjează profund, ȋn acelaşi timp. Nu putea fi altfel, pentru că se apropie periculos
de mult de ADEVAR, inclusiv acele forme care nu mai sunt bune de rostit ȋn aprigele noastre vremuri
de rescriere a acestuia.
Volumul apărut ȋn Franţa, “ţara ȋn care s-a scris scenariul metafizic al (post)modernităţii”, după cum
scrie ȋn prefaţa românească dl. Teodor Baconschi, care este şi traducătorul cărţii – o traducere
excepţională, fluidă, cuceritoare – volumul, repet, a avut parte de o primire excepţională. Multe
recenzii de calitate, emisiuni de radio şi televiziune, dezbateri publice. Cred că acest acest fapt se
explică nu doar prin valoarea intrinsecă a lucrării, un rol aparte l-a jucat şi pasiunea pe care o au
francezii pentru “declinologie”, acele care ȋncearcă să desluşească situaţia actuală a Franţei,
prevestind, ineluctabil, prăbuşirea acesteia. Că acest lucru nu s-a ȋntâmplat şi nu se va petrece prea
curând este cu totul altă poveste.
Să revenim. Nu este uşor să trasezi un rezumat preliminar, un “fir roşu” al acestei cărti. Doamna
Delsol ne anunţă, cu luciditate şi fără nicio urmă de emoţie deplasată, moartea civilizaţiei creştine ȋn
Occidentul (fost) catolic şi protestant, cea care a dat formă şi conţinut civilizaţiei noastre timp de 16
secole, norme de funcţionare şi reguli. Procesul de decădere şi moarte lentă a acestei forme de
civilizaţie ȋncepuse ȋnsă cu multă vreme ȋn urmă, cu “vârfuri” de tipuri Revoluţia Franceză sau Mai
68; ultimele decenii au dat un impuls nemaivăzut acestui declin inexorabil către un “nou timp”.
Situaţia este asemănătoare cu ceea ce s-a ȋntâmplat ȋn provincia canadiană Quebec, ȋn perioada anilor
1960-1990. Biserica catolică locală a avut până atunci o forţă remarcabilă, fiind prezentă ȋn toate
domeniile vieţii sociale şi politice. Fără sprijinul acesteia (inclusiv prin politici nataliste, demografice)
francofonul Quebec nu ar fi putut rezista tăvălugului anglo-saxon din jur. Noi, ca români, care ne
alintăm cu imaginea insulei latine ȋn oceanul slav care ne ȋnconjoară, cred că putem ȋnţelege destul de
bine situaţia. Dintr-o provincie cu practică religiosă ridicată, cu “frica lui Dumnezeu”, am putea spune
mai popular, Quebec devine rapid, ȋn doar câteva decenii, una dintre cele mai secularizate şi
anticlericale regiuni ale lumii. Ce s-a ȋntâmplat? Mister, ȋn ciuda multiplelor explicaţii legate de
secularizare. Dar sfârşitul creştinătăţii nu va fi şi cel al creştinismului, una din ideile de bază ale
volumului.
Procesul prin care creştinismul, altădată religie dominantă şi dominatoare, este chemat (şi obligat) să
devină o religie supusă, umilă şi cât se poate de individuală, nu este unul oarecare. Este o dispariţie
lentă, de durată. Chantal Delsol crede că “lumea creştină se bate de două secole pentru a nu muri”. Iar
ȋn această “bătălie” apare citată ca un punct de reper şi utopia celor trei “fascisme corporatiste”, ale lui
Mussolini, Salazar şi Franco, care au acţionat pentru a salva, restaura şi reimplanta Creştinătatea ȋn
Europa, prin respingerea anarhiei democratice” (p.28). O atitudine care după terminarea războiului a
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discreditat durabil catolicismul, pentru că acesta nu a abandonat, citez, “veleităţile sale ȋnchizitoriale”
(p. 32). Facem o mică pauză de “gândire laterală”, pentru a ne ȋntreba dacă acest raţionament nu este
cumva valabil şi pentru defuncta şi neaoşa noastră Mişcare Legionară, dacă amprenta sa asupra
Bisericii Ortodoxe române nu este mai puternică decât am putea crede la prima vedere – cel puţin ȋn
mediile academice occidentale, dacă ţinem seama doar de numeroasele lucrări dedicate subiectului
apărute ȋn ultima vreme.
Intrat ȋn faza de agonie ineluctabilă, dispariţia creştinismului nu se va traduce ȋnsă prin domnia unui
ateism triumfător sau un raţionalism atotputernic. Spiritul religios al fiinţei umane nu se poate stinge
odată cu progresul triumfător, ci altceva, un alt regim spiritual ȋi va lua locul – un politeism ambiguu,
cu zeul numit “Ecologie” plasat centrul noului panteon. Incă odată, autoarea, filosof (la philospohe, ȋn
fine, franceza acceptă parcă mai uşor femininul ȋn acest caz precis) atinge en passant şi sociologia
modernităţii şi a secularizării (chiar dacă nu foloseşte acest termen ȋn cartea sa) care ne transmite cam
acelaşi lucru: nu există secularizare perfectă, ateii “absoluţi” sunt la fel de rari ca şi creştinii veritabili,
societăţile au oroare de vidul spiritual, aşa că mereu se vă găsi o formă de cristalizare a nevoii
religioase, de la celebrul “New Age” al anilor 1990 la manifestări brutale de fundamentalism religios.
Sau religiile ale “dezvoltării personale” şi mindfulness-ului corporatist din zilele noastre. Când vine
vorba de delicatele afaceri ale credinţei şi spiritului uman, “să nu-i credem pe intelectualii teoreticieni,
să credem popoarele”, ne ȋndeamnă Chantal Delsol (p.34).
Trăim o adevărată revoluţie a spiritului, ne avertizează autoarea, care afectează ȋn profunzime cele
două domenii fundamentale ale existenţei umane: morala şi ontologia. Suntem ȋn acest moment
subiect şi actori ai unei vizibile inversiuni (răsturnarea unei ordini pe care o credeam firească)
normative şi ontologice. Perceptele noastre morale, la fel ca şi viziunea noastră de ansamblu asupra
lumii suferă o schimbare fără precedent. Inversiunea normativă: pasionată şi fină cunoscătoare a
antichităţii greco-romane, autoarea ţine să reamintească faptul că ȋnsăşi religia creştină primară s-a
stabilit printr-o inversiune normativă. Foarte interesante sunt exemplele legate de avort şi sinucidere.
In lumea antică, avortul şi infanticidul (uciderea propriului copil la naştere) erau monedă curentă.
Fătul, pruncul, aparţinea tatălui care decidea asupra viitorului său (p.47) şi abia odată cu victoria
creştinismului, avortul realizat după 40 de zile de la concepţie este echivalat cu o crimă – o doctrină
care va rămâne neschimbată până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Sinuciderea era văzută ca un act de
curaj şi onoare individuală; ȋncepând cu secolul al IV-lea, gândirea creştină arată faptul că nu putem
dispune de bunul suprem care este viaţa și care nu ne aparţine nouă cu adevărat, ci lui Dumnezeu.
Ajungând la statutul de religie dominantă (şi dominatoare!) creştinismul transformă, apoi penalizează
ideea de avort şi sinucidere, condamnă şi persecută aprig homosexualitatea. Or ceea ce se ȋntâmplă
astăzi este o veritabilă revoluţie, o inversiune normativă fără precedent: tot ceea ce fusese abolit
ȋnainte, devine normă şi chiar este ȋncurajat. Societatea evoluează ȋn sensul unor libertăţi individuale
din ce ȋn ce mai mari, morala s-a deplasat puternic către bunăstarea fiecăruia, fără nicio legătură cu
viziunea asupra Omului şi antropologia creştină de altădată. Cum s-ar explica astfel uşurinţa cu care
vorbim despre aparate sofisticate de sinucidere (pardon, moarte asistată, Delsol scoate ȋn evidenţă şi
acest aspect, avem tendinţa de a inventa alţi termeni sau construcţii lexicale pentru a numi actele din
vechime) sau banalizarea avortului? – atenţie, nu interzicere, ci banalizare. Ceea ce contează este
trăirea clipei, a prezentului continuu.
Cei care caută să apere vechi principii morale nu mai cred nici măcar ei ȋn ideea că s-ar putea schimba
ceva. Dar mai bine să cităm din volum: “astăzi, un păgânism tot mai pregnant strâmbă din nas dacă
este nevoit să trăiască sub principiile Creştinătăţii. Intrucât nu se mai sprijină pe credinţele subiacente,
vechile moravuri sunt lichidate, adică lichefiate şi suprimate”(p.61). Chantal Delsol are curajul să
“fluiere” ȋn Biserica literelor din Franţa şi nu numai, spunând că toată lumea se indignează şi ia foc
când vine vorba de drepturile copilului, dar nimeni nu mai pune discuţie pilula avortivă de “a doua zi”,
care lichidează totuşi un copil ȋncă nenăscut.
Inversiunea (răsturnarea) normelor nu s-ar fi putut produce fără o inversiune ontologică, sau, altfel
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spus, a “fundamentului fundamentelor” existenţei noastre. Încrederea ȋn principiile de viaţă şi
comportament creştin s-a prăbuşit, ceea ce face ca ele să pară acum desuete, ȋnvechite şi chiar
ilegitime pentru omul contemporan. Dna Delsol dă ca exemplu de inversiune ontologică iudaismul. La
ȋnceputurile sale, o religie “secundă”, care prin tenacitatea sa şi capacitarea unor noţiuni ca revelaţie
divină, credinţă, fidelitate, ȋnţelepciune interioară şi discernământ, a reuşit să ȋnlocuiască cu succes
diverse politeisme din epocă. Numai că, ne avertizează autoarea, “inversiunea de la ȋnceputurile
iudaismului viza ȋnlocuirea unei religii cu alta, pe când cea de astăzi ȋşi propune cu precădere să
respingă religia curentă” (p.68). După prăbuşirea creştinătăţii, nu vom avea o domnie a ateismului
generalizat sau a materialismului extrem, ci mai degrabă o morală stoică, diverse forme de politeisme
şi religiozităţi soft, cum ar fi diversele “dezvoltări personale”, dar şi renaşterea unor spiritualităti
arhaice, cum ar fi cultul Mamei Pământ.
Exemplu cel mai elocvent al demostraţiei sale este ecologia, care ȋn ultimele decenii a devenit „o
liturghie”, o credinţă. S-a prefăcut ȋn liturghie, este cu neputinţă să o ignorăm, ȋntr-un fel sau altul, ȋn
orice discurs sau fragment discursiv, este un catehism (sau mai degrabă a luat locul vechilor exerciţii
catehetice, n.m.). Copiii sunt instruiţi ȋncă de la grădiniţă să deprindă modul corect de gândire şi
acţiune (p.78). Dar ideea de ecologie şi de apropiere plină de dragoste şi recunoştiinţă faţă de natură
există deja ȋn creştinismul catolic, la sfinţi ca Hildegarde de Bingen sau Sf. Francisc. Doar că natura
nu este divinizată, pentru că “divinul este ȋn altă parte”, ci doar respectată cu măsură. Noua religie,
Ecologia, pretinde la rândul său, pe un tipar aproape religios, ritualuri şi sacrificii, de la trierea
selectivă a deşeurilor la monitorizarea emisiilor de carbon (p.81) sau, adaug eu, ruloul compresor al
electrificării auto, ştiind bine că acesta este ȋncă departe de a fi realizabil la scară largă şi la preţ
abordabil. Pentru a vă smulge un zâmbet, sau din contră, aş dori să vă spun că am cunoscut ȋn perioada
studiilor de doctorat din Elveţia o familie sofisticată, bogată şi ȋngrijorată, care făcea săptămânal cu
maşina 30 de kilometri dus, 30 ȋntors până la cea mai apropiată dechetterie certificată “eco”, pentru a
recicla căteva capace de bere, cutii de conserve şi pagini de hârtie. Peturi nu aveau, nu ȋncurajau
plasticul. Nu este o glumă sau un exemplu răutăcios, este purul adevăr.
Cine defineşte morala, ecologică şi nu numai, ȋn zilele noastre? Elitele politice şi sociale, care
legiferează ȋn conformitate cu ea şi ȋi ostracizează pe recalcitranţi (p.81). Bref, am revenit la o situaţie
şi o morală asemănătoare cu cea de dinaintea triumfului creştinismului, şi anume o morală de stat.
Discursurile publice ale elitelor noastre pe teme de societate (ecologie şi drepturile omului) seamănă
leit cu predicile bisericeşti de altădată, punctează autoarea. Mila, compasiunea, filantropia, preţuirea
autentică a Celuilalt, toate sunt valori moştenite din Evanghelie, ȋnsă fără fundamentele sale. “ Din
religie nu mai rămâne decât morala: un fel de religie a moralei” (p. 96), o grijă evanghelică faţă de om
şi nevoile sale, dar lipsită de orice formă de transcendenţă. Si, mai cred şi adaug eu, memoria ȋnsăşi a
Evangheliei a dispărut şi ea.
Mişcarea Woke şi derivatele sale nu avea cum să scape din analiza Dnei Delsol. Cel mai bine ar fi să
redau un citat exact din carte: “ȋntrucât decretează o vinovăţie de neiertat, mişcarea Woke deschide
doar calea violenţei. Păcatul ei originar seamănă cu o formă de maniheism, de vreme ce doar albii sunt
vinovaţi. Mai mult, adepţii au luat pe cont propriu conceptul adevărului dogmatic, aşa că ȋşi exclud
adversarii din viaţa publică, tot aşa cum, odinioară, Biserica obişunuia să excomunice” (p.96). Iarăşi,
adaug eu, cei care au gustat din comunism, ȋn varianta românească sau altele, nu au cum să nu fie
sensibili la astfel de afirmaţii, pentru că ştim cum era definit “adevărul dogmatic” atunci şi cum se
reacţiona la ȋncălcarea acestuia.
Cartea se ȋncheie destul de abrupt, se simte că autoarea ar fi putut continua, dar a preferat mai degrabă
un final deschis. Ideile concluzive ar fi următoarele: ȋn primul rând sfârşitul creştinătăţii nu va ȋnsemna
şi sfârşitul creştinismului. Bisericile vor fi goale, simple obiective turistice sau săli de fitness, dar
cultura creştină va dura ȋncă mult timp. In al doilea rând, creştinii ȋnşişi sunt chemaţi să devină “ostaşii
unui război pierdut”, resemnaţi, dar capabili să-şi accepte soarta, pentru că nicio renaştere a
Creştinătătii nu mai apare la orizont, aşa cum ȋncă mai credeau, ȋn anii 1930-1940, unii intelectuali
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francezi ca Jacques Maritain and comp. (p.113). Creştinii viitorului, vor reprezenta o “turmă mică”, ȋn
cel mai evanghelic sens al termenului, dar capabili să trăiască esenţialul, să fie sarea pământului. E
mai greu să serveşti societatea când eşti ȋn minoritate, decât să foloseşti avantajul pe care ţi-l oferă
puterea, spune ea. In al treilea rând şi Biserica, percepută ca instituţie globală, va trebui să
conştientizeze pierderea puterii şi statutul minoritar. “Laicii au interiorizat corect statutul de minoritar,
nu aceasta este şi cazul clericilor” (p.118). Mergând pe linia unor sociologi consacraţi (Vattimo) ai
postmodernităţii şi ai secularizării (cu toate că ea evită să folosească acest termen), afirmă că o
Biserică minoritară „are vocaţia desăvârşirii, deoarece ȋn sânul ei, orice comportament greşit
accelerează comportamentul deja antamat” (p.119). Vă sună cunoscut, nu-i aşa? Cred că afirmaţia se
aplică foarte bine şi ȋn cazul Ortodoxiei, o greşeală a unui preot sau episcop devine, prin extensie, vina
ȋntregului corp clerical.
Finalul cărţii este unul “terapeutic”- nu ştiu dacă este termenul potrivit, dar altul nu am găsit. Îl
reproduc ca atare, poate că e mai nimerit aşa: ”a renunţa la Creştinătate nu comportă vreun sacrificiu
dureros. Chemarea noastră nu este aceea de a produce societăţi ȋn care Evanghelia guvernează Statele,
ci mai curând, cu vocea lui Saint-Exupery, aceea de a ne ȋndrepta, cu pas uşor, către o fântână” (p.
122). Este evident că un asemenea discurs realist spre cinic, şoptit la capătul unui organism muribund,
nu putea lăsa indiferent o parte din teologii catolici din Franţa, care i-au reproşat autoarei, printre
altele, fie faptul că Biserica este autoritarea Verbului ȋntrupat, deci nu poate fi judecată astfel, fie că a
eludat complet din ecuaţia globală a noilor raporturi religioase ascensiunea fulgerătoare a Islamului ȋn
Europa. Dar nu cumva acest sfârşit al creştinătăţii este mai curând o binefacere sau o catastrofă? Emil
Poulat (1920-2014), faimos istoric şi sociolog al religiilor din Franţa rezuma astfel situaţia sfârşitului:
“nu e sigur că Dumnezeu nu a câştigat”. Punct şi de la capăt.
Post Scriptum: Dl. Teodor Baconschi, este, aşa cum spuneam, traducătorul acestei cărţi aparte şi
autorul unor pagini de prefaţă ȋn care pledează pentru mai buna cunoaştere a operei delsoliene’ care ne
poate ajuta, direct şi indirect şi pentru ȋnţelegerea faptului religios din Ortodoxia noastră. Fapt religios,
care dincolo de o aparentă vitalitate se instalează pe zi ce trece ȋn “acaparantul şi alienantul ethos
postomdern” (p.15). Pierderea progresivă a ruralităţii credinţei, contestarea deschisă a BOR-ului, ȋn
stradă, după tragicul moment Colectiv, atracţia din ce ȋn ce mai scăzută a seminariilor şi facultăţilor de
teologie, critica raporturilor dintre Biserică şi Stat, pe principiul simfoniei bizantine, religia ca obiect
de consum media curent, cancanizarea’ acesteia, chiar şi ȋncordarea numită “referendum pentru
familie” (care, ȋn treacăt fie spus, s-ar putea să aibă cu totul alte rezultate dacă s-ar repeta mâine), toate
pot fi citite şi ȋnţelese altfel după lectura cărţii de mai sus. Pentru că dincolo de pelerinajele cu sute şi
mii de oameni, mănăstirile care duminica nu mai au suficiente locuri de parcare pentru “credincioşii”
motorizaţi sau ritualurile curente din zona nunţi-botezuri-ȋnmormântări se ascunde marea surpriză a
unui viitor (destul de) apropiat.
https://www.contributors.ro/nu-e-sigur-ca-dumnezeu-nu-a-castigat-sfarsitul-crestinatatii-sau-noul%c8%8bnceput-al-acesteia/

14.Tribunalul din Florența: „Vaccinurile COVID sunt experimentale și
modifică ADN-ul!” - Ortodox Info, 14 Iulie 2022
Sentință șoc a instanței din Florența împotriva vaccinurilor Covid: „Sunt experimentale și modifică
ADN-ul”. În plus, judecătorul definește obligația de vaccinare ca fiind „discriminatorie”.
Tribunalul din Florența a emis o sentință care contrazice total versiunea oficială despre vaccinuri.
Judecătorului Susanna Zanda de la secția civilă a Tribunalului Ordinar din Florența a suspendat
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prevederea Ordinului Psihologilor din Toscana care interzicea unui medic să își exercite profesia de
psiholog pentru că nu era vaccinată.
„Suspendarea exercitării profesiei riscă să compromită bunurile primare ale persoanei precum dreptul
la întreținere și dreptul la muncă în temeiul art. 4 înțeles ca o expresie a libertății și demnității
persoanei, garantată tocmai de libertatea de nevoi”, este scris printre premise.
În contestarea obligaţiei de vaccinare , dispoziţia menţionează art. 32 alin.2 din Constituție:
„După experiența nazi-fascismului, nu permite ca individul să fie sacrificat pentru un interes colectiv
adevărat sau presupus și nici nu permite să fie supus unor teste medicale invazive asupra persoanei,
fără consimțământul său liber și informat „.
Dar acest lucru nu este de imaginat pentru judecător „ când componentele serurilor și mecanismul de
funcționare a acestora este, ca și în speță, acoperite nu numai de secret comercial, ci și, de neînțeles, de
„secret militar”” .
Textul prevederii contestă și faptul că până în prezent „componentele serurilor și efectele pe termen
mediu și lung nu sunt cunoscute, așa cum au scris chiar producătorii, în timp ce se știe că pe termen
scurt au provocat deja mii de decese și evenimente adverse grave „.
Judecătorul se adresează, de asemenea , autorităților sanitare din Regiunea Toscana și Consiliului
Ordinului Psihologilor din Toscana , deoarece „ nu pot ignora răspândirea infecțiilor, deși 80/90% din
populație este vaccinată „.
Mai mult, ei sunt conștienți sau ar trebui să fie, de asemenea, conștienți de „ răspândirea contagiunii
între vaccinați cu trei doze, a evenimentelor adverse, inclusiv grave și fatale, la subiecții vaccinați „. În
acest sens, sunt citate „ datele publicate chiar de Ministerul Sănătății „. Și mai relevant este pasajul în
care vaccinurile sunt denumite „tratamente experimentale de injecție atât de invazive încât să se
insinueze în ADN-ul lui, modificându-l într-un mod care ar putea fi ireversibil, cu efecte momentan
imprevizibile pentru viața și sănătatea lui „.
Din toate aceste motive se consideră că obligația de vaccinare la muncă „este complet discriminatorie
și încalcă regulamentul european nr. 953/2021 autoexecutoriu care interzice discriminarea cetățenilor
europeni pe baza statutului de vaccinare „, suspendă prevederea care interzice psihologului să lucreze
pentru că nu este vaccinat.
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/14/tribunalul-din-florenta-vaccinurile-covid-sunt-experimentale-simodifica-adn-ul/

15.Acum 13 ani securiștii din presă și nu numai persiflau profeția Părintelui
Justin despre actele cu cip RFID. Astăzi, Pro TV anunță că noile buletine ale
românilor vor avea cip cu antenă încorporată iar oamenii săraci nu-și pot
lua banii fără cardul cu cip - Active News, 14 Iulie 2022, DE VICTOR
RONCEA
Acum 14 ani, în ianuarie 2009, Părintele Justin Pârvu lansa Apelul-avertisment cu privire la actele
electronice, cu cip RFID, care vor conține și date biometrice. Securiștii din presă și nu numai
ridiculizau avertismentul profetic, la ordin, la fel cum acționează și acum. Astăzi, aceleași posturi TV
care persiflau profeția Părintelui Justin cu privire la actele electronice transmit că românii vor avea
buletince care vor servi și pentru plăți și pentru date biometrice și în viitor și medicale iar oamenii
săraci - atunci când nu sunt profitori specializați în ajutoare de la stat - nu-și pot ridica sumele pentru
hrană dacă nu au... card cu cip. În același an, Petru Vodă publica împreună cu Civic Media, cartea
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jurnalist-științifică DICTATURA BIOMETRICĂ, lucrare apărută cu binecuvântarea și Cuvântul
înainte al Duhovnicului Neamului, care ne-a profețit și că vor veni vremuri mai cumplite decât a trăit
generația sa în închisorile bolșevice: vremurile de azi. Citiți în continuare știrile de azi și prefața
vrednicului de pomenire Părinte și ascultați două înregistrări audio despre război și o încurajare pentru
vremurile de azi. Să luăm aminte.
ProTV: „Noile buletine ale românilor vor avea cip cu antenă încorporată. Se vor putea face și plăți
contactless
Noile cărți de identitate pentru români vor avea cipuri cu antenă proprie încorporată, care vor asigura
un nivel maxim de securitate. Cu buletinele care trebuie introduse până în 2031 se vor putea face
inclusiv plăți contactless.
Cipurile din noile buletine ale românilor vor asigura un nivel maxim de securitate și vor putea fi
folosite inclusiv pentru efectuarea plăților contacless, se arată în caietul de sarcini al contractului de
achiziție lansat de Imprimeria Națională pentru cipuri și materia policarbonat cu antenă inserată, scrie
Economedia.
„Cipul este de tip dual interface, care va fi introdus într-un card ce va putea fi utilizat în tranzacții atât
în mod contact, cât și contactless. Cipul va fi livrat cu o antenă proprie din cupru, care îl va alimenta
prin inducție electromagnetică cu antena mare din ansamblul de policarbonat”, se arată în caietul de
sarcini.
Românii trebuie să treacă la noile cărți de identitate electronică până în 2031
Contractul de tip cadru este împărțit în cinci părți subsecvente, pentru anii 2022, 2023, 2024, 2025 și
2026, presupune achiziționarea a 9 milioane de cipuri și 375.00 de plastice cu antenă și are o valoarea
maximă estimată de 189 de milioane de lei.
Românii trebuie să treacă la noua carte de identitate electronică până în anul 2031. Noile buletine au
dimensiunea unui card bancar și, pe lângă informațiile regăsite pe actualele cărți de identitate, au și un
cip pe care sunt stocate două amprente digitale și o amprentă facială.
Proiectul-pilot prin care a început deja folosirea cărților de identitate electronică a început încă de la
sfârșitul anului 2021 în municipiul Cluj-Napoca, unde au fost emise până acum 5.000 de astfel de
buletine noi.”
Iar sursa ProTv, Economedia, ne oferă și „motivul” pentru care apar aceste carduri. Dacă nu știați
aflați că „Motivul pentru care autoritățile au venit cu inițiativa unui card de identitate electronic este
faptul că buletinul de identitate clasic românesc este cel mai ușor de falsificat.”...
Antena 3: „Vouchere alimente 2022. Până pe 13 iulie au fost emise aproximativ 1,6 milioane de
carduri pe care se încarcă ajutorul de 250 de lei pentru alimente și mese calde.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început la 10 iunie distribuirea primelor carduri pe
care sunt încărcate voucherele sociale în valoare de 250 de lei, pe care le acordă o dată la două luni,
până la finalul anului, prin programul „Sprijin pentru România”.
Până în prezent, au fost emise aproximativ 1,6 milioane de carduri, iar pentru săptămâna viitoare se
preconizează depășirea pragului de 2 milioane, se arată într-un comunicat al instituției. Reamintim că
măsura vine în ajutorul unui număr de aproximativ 2,5 milioane de români.
„Facem progrese importante de la săptămână la săptămână, mă bucur că mecanismul este rodat și că
alături de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Compania Națională Poșta Română și emitenții de
carduri funcționăm ca o echipă veritabilă și reușim să depășim toate dificultățile, pentru ca aceste
carduri pe care încărcăm voucherele să ajungă într-un timp cât mai scurt către oameni”, a transmis
ministru Marcel Boloș.
Cardul permite plăți contactless, încă de la prima tranzacție, prin apropierea sa de terminalul POS.”
***
Cuvânt înainte
Părintele Justin Pârvu: Vrem să fim sclavi sau liberi?
Cartea aceasta, Dictatura biometrică, o recomand tuturor cititorilor care mai vor încă să fie liberi într18

un stat democratic și celor care mai vor încă să fie fii ai lui Dumnezeu și nu ai Mamonei.
Această carte este o sinteză a tuturor publicațiilor care s-au făcut până în prezent pe tema acestui
subiect. Are o importanță deosebită pentru că pune la îndemâna tuturor creștinilor, în special
ortodocșilor, informații necesare cu privire la problema introducerii microcipurilor de tip R.F.I.D. în
actele noastre de identitate și în toată viața noastră.
Pentru că la ora actuală este o campanie extraordinar de satanică pentru distrugerea și desființarea lui
Hristos din inima creștinului. Întotdeauna au fost potrivnici creștinismului, de data aceasta însă este
parcă o concentrare a tuturor forțelor întunericului din toate timpurile, a experiențelor îndelungate a
celui rău și vechi de zile, și aplicarea lor asupra sufletului uman, căruia i s-a declarat război final de
distrugere a ființei sale cu desăvârșire.
Întotdeauna au fost și creștini buni, și creștini răi; întotdeauna au fost și persecutori, și preamăritori; au
fost și oameni care s-au sacrificat pentru această învățătură frumoasă, creștin ortodoxă, „pentru că
ortodoxia este cea mai mare bogăție pe care o moștenește pământul nostru european sau bătrânul
continent european, „dar au fost și denigratori și trădători care au săpat la surparea temeliei Bisericii
lui Hristos.
Dar cu cât trădătorii au săpat mai mult, cu atât sângele mucenicilor a înălțat Biserica lui Hristos, pe
care nici porțile iadului nu o vor putea birui.
Această carte nu vine numai spre informarea dumneavoastră, ci ea este menită să aducă putere în
sufletele dumneavoastră să vă opuneți și să luptați împotriva acestui sistem de înrobire desăvârșită atât
a trupului, cât și a sufletului.
La ora aceasta, fiecare creștin trebuie să se angajeze în luptă foarte deschis, pe cât îi este cu putință.
Pentru că Sfinții Părinți și canoanele Sfintei noastre Biserici, ne învață despre existența unui război
nevăzut cu diavolul, potrivnicul mântuirii noastre, război care ne îndeamnă să punem mâna pe armele
duhovnicești: smerenia, postul, rugăciunea, mărturisirea și toate celelalte fapte bune; pentru că viața
aceasta este o luptă și nu o șezătoare.
Mărturisirea este un act important în lucrarea noastră de mântuire, fără de care celelalte virtuți nu ne
vor fi recunoscute înaintea tronului de Judecată a lui Dumnezeu.
Pentru că Mântuitorul spune clar în Evanghelie: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor,
mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de
Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Mt.
10:32-33).
Mărturisirea este, așadar, o datorie, o poruncă dumnezeiască și suntem datori să ne apărăm în fața
celor care se ridică împotriva noastră și a Bisericii lui Hristos, fără să așteptăm alte porunci oficiale, ci
să ascultăm de glasul Evangheliei când este vorba de batjocorirea lui Hristos.
Nu avem nevoie să ne poruncească cineva să luptăm împotriva prigonitorilor lui Hristos, sau să
așteptăm prilej de ascultare față de mai marii lumii acesteia.
Ascultarea este una, lupta împotriva diavolului este alta.
A asculta „în momentul acesta „când văd că este casa vecinului în flăcări, iar eu stau cu găleata plină
cu apă și nu mă duc să o vărs să surp incendiul acesta mare care mistuie casa, pentru că nu mi-a
poruncit șeful meu, acea ascultare este oarbă, după cum orb este și sufletul acelui om.
Se vorbește că nu este acuma sfârșitul. Da! Și eu spun că nu este acuma, dar noi trebuie să fim
pregătiți, pentru că toate evenimentele conclud la această stare de lucru. Se vede că toată activitatea
aceasta de înrobire a noastră se duce nu numai împotriva creștinismului, ci și a umanității în genere;
este vorba de un atac puternic la adresa persoanei umane și fiecare creștin este dator să-și pună viața
pentru credința lui, pentru sufletul lui.
Până acum a mai mers și cu partidul, și cu carnetul roșu; a mai mers și cu carnetul portocaliu, și cu
carnetul galben, dar de data aceasta avem de-a face cu un carnet multicolor care ne privează de
libertate și de viață.
Depinde de ce vrem: Vrem să fim sclavi sau liberi? Vrem să fim morți sau vii?
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Dar prețul libertății și al vieții a crescut mai mult decât criza economică în care ne aflăm; este nevoie
de mult sacrificiu și va costa izvoare lacrimi și râuri de sânge.
Mărturisești pe Hristos, rămâi în credința Lui, nu-L mărturisești pe Hristos, lepădat vei fi înaintea
îngerilor și Judecății lui Dumnezeu.
De aceea, îndemn prin aceste rânduri, ca fiecare creștin să intre în arena cu fiare, cu fruntea ațintită
senină către Hristos! Să fim mereu într-o trezvie deplină, în curtea aceasta a ortodoxiei noastre, a
Bisericii noastre și să seÂ găsească fiecare pe poziția de a fi cu adevărat un ucenic al lui Hristos.
Mulți dintre credincioși mă întreabă: „Ce să facem noi pentru toate lucrările acestea?”. Păi, în toată
această situație nu se poate face ceva mai frumos decât a ne ruga fiecare în parte, în viața de familie; a
ne educa copiii noștri într-un spirit foarte auster, aspru, ca de la vârsta fragedă să cunoască și să
trăiască credința noastră ortodoxă. Avem modelul fiilor lui Brâncoveanu. Nu cedați! Mai bine să
strigăm: „Lovește, potrivnice a lui Hristos!” decât să ne pierdem viața cea veșnică. Plecați capetele
voastre spre junghiere și împotriviți-vă fiarei apostate!
Știu că nu este ușor; am ajuns fii vlăguiți ai acestui neam mult obidit, mult încercat și mult prea trădat.
Acum, peste românii noștri, vin și greutățile acestea financiare și toate necazurile și ne vindem și pe un
blid de linte. Pentru că așa este firea noastră slabă și neputincioasă și needucată; pentru că niciodată nu
a fost o legătură strânsă între omul, căruia Dumnezeu i-a dăruit mai multă înțelepciune și a făcut
oleacă de carte și omul simplu, omul de jos, care avea nevoie de luminare și de dragostea celuilalt.
Nu, românul nostru intelectual îndată s-a împăunat cu mărirea lui, cu postul lui, cu înțelepciunea lui și
a uitat de ograda lui de altă dată, a pomilor frumoși, a oilor, a caierelor de furcă, unde povestea bunica
din viața lui Ion Creangă, Făt Frumos și a întregii noastre frumuseți literare.
Astăzi se uită în curțile europene pline de vile și de cuvinte moarte și participă la ferecarea valorilor
noastre ortodoxe și românești, la ferecarea credinței și a tot ce a mai rămas frumos pe plaiurile noastre
mioritice.
Puterile noastre sunt slabe și am rămas puțini. Dar ne-a rămas ceva ce nu vor putea niciodată fereca:
Mila lui Hristos, Dumnezeul nostru!
Rămân toate pe seama marii Lui iubiri de oameni, ca El să ne scoată și din această stare de lucru, ca
întotdeauna, și să Își manifeste mila și bunătatea Sa față noi!
Avem mijlocitori pe sfinții noștri martiri din închisorile comuniste, cei care și-au dat viața pentru
Dumnezeu și neamul lor, cărora să le cerem rugăciunile, ca unii ce au luptat și au biruit Fiara prin
puterea Crucii lui Hristos.
Arhimandritul Justin Pârvu,
6 mai 2009, la pomenirea Sfântului și Dreptului Iov, mult-răbdătorul
VIDEO de la O Chilie Athonită despre război și geopolitică precum și un scurt cuvânt încurajator al
părintelui Justin Pârvu despre puterea harului lui Dumnezeu indiferent de timpuri și de puterea slabă
oamenilor contemporani.
https://www.activenews.ro/stiri/Acum-13-ani-securistii-din-presa-si-nu-numai-persiflau-profetiaParintelui-Justin-despre-actele-cu-cip-RFID.-Astazi-Pro-TV-anunta-ca-noile-buletine-ale-romanilorvor-avea-cip-cu-antena-incorporata-iar-oamenii-saraci-nu-si-pot-lua-banii-fara-cardul--175163

16.Ajutor divin - Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va ieşi la câmp să facă
rugăciuni de ploaie - Știri pe surse, 14 Iulie 2022
Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a anunţat, joi, că va ieşi la câmp să facă
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rugăciuni de ploaie, în localităţi învecinate cu municipiul Constanţa, anunță news.ro.
Arhiepiscopul Tomisului a declarat, joi, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea că
aceste rugăciuni vor avea loc în zilele de post.
“De mâine începem în zilele de post, vineri, săptămâna viitoare, luni, miercuri şi vineri, să ieşim puţin
la câmp să facem rugăciuni. Şi eu voi ieşi la Valu lui Traian, aici, în vecinătate, să facem rugăciuni de
ploaie. Săptămâna viitoare, în altă parte, la Cumpăna, la Techirghiol, în alte părţi, în fiecare zi, voi ieşi
cu părinţii de la Catedrală, în diferite locuri, în vecinătatea oraşului Constanţa”, a afirmat
Arhiepiscopul Tomisului.
Numeroase culturi agricole din ţară sunt afectate de secetă, fermierii cerând ministrului Agriculturii să
declare stare de calamitate.
https://www.stiripesurse.ro/ajutor-divin-arhiepiscopul-tomisului-ips-teodosie-va-iesi-la-camp-sa-facarugaciuni-de-ploaie_2471800.html

17.Mitropolitul Nicolae al celor două Americi aniversează două decenii de la
hirotonia în arhiereu - Știri pe surse, 14 Iulie 2022, Autor: Cristi Șelaru,
Redactor
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi aniversează joi două decenii de la hirotonia în arhiereu,
care a avut loc în 14 iulie 2002 la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Montreal, Canada.
Între timp, în 2016, a fost ales Mitropolit al nou înfiinţatei Mitropolii a celor două Americi. Ceremonia
de ridicare în demnitatea de Mitropolit a avut loc în 30 octombrie 2016, în Catedrala Patriarhală, după
Sfânta Liturghie.
Mitropolitul Nicolae Condrea s-a născut pe 15 aprilie 1967 în Constanța. A urmat studii liceale în
Constanța și București (1981-1985), continuate la Institutul Teologic/Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Sibiu (1988-1992).
Între anii 1994-2001 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea Marc Bloch din Strasbourg,
obținând, succesiv, o diplomă de Studii Aprofundate (1995) și titlul de doctor în Teologie (2001),
acordate de Facultatea de Teologie Catolică din Strasbourg.
Între anii 1997-2001 a slujit ca preot necăsătorit în parohia ortodoxă română din Stuttgart, Germania.
A fost tuns în monahism în decembrie 2001 la Mănăstirea Radu Vodă din București. Pentru o scurtă
perioadă (decembrie 2001 – martie 2002) a fost secretar la Cancelaria Patriarhală.
În martie 2002 Congresul bisericesc electoral al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America și
Canada l-a ales ca arhipăstor, alegere validată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Hirotonia întru episcop și instalarea au avut loc în iulie 2002, în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din
Montreal, Canada.
În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vineri, 28 octombrie 2016, a fost
ales Mitropolit al nou înfiinţatei Mitropolii a celor două Americi.
Ceremonia de ridicare în demnitatea de Mitropolit a Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae a avut loc
duminică, 30 octombrie 2016, în Catedrala Patriarhală, după Sfânta Liturghie. Întronizarea propriuzisă a avut loc în 30 aprilie 2017 la Chicago, în prezența unei delegații a Patriarhiei Române.
https://www.stiripesurse.ro/mitropolitul-nicolae-al-celor-doua-americi-aniverseaza-doua-decenii-dela-hirotonia-in-arhiereu_2471510.html
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